
Mac, Windows ou Linux? 
Um guia para orientar você sobre qual é a melhor 
implantação do Claris FileMaker para o seu caso.
Escrito por: Wim Decorte, Arquiteto sênior de soluções técnicas, Soliant Consulting. 
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Introdução.

No segundo trimestre de 2001, a Claris lançou 
a versão do FileMaker Server para o Red Hat 
Linux. Esse avanço impressionou alguns 
desenvolvedores da Claris, mas estava um 
pouco à frente do seu tempo e acabou não 
sendo amplamente adotado. Pouco tempo 
depois, a Claris parou de oferecer suporte  
ao Linux. Como desenvolvedor que vive e 
respira as implantações do FileMaker Server, 
eu lamento a descontinuação da versão 
desde aquela época. 

Mas agora ela está de volta! Agora é 
possível hospedar os apps do FileMaker na 
plataforma de código aberto mais popular 
do mundo. Use o Claris FileMaker Server 
19.3 ou posterior para implantar o Ubuntu 
Linux. Neste eBook, descubra o motivo de a 
Claris trazer a versão para Linux de volta e 
escolher o Ubuntu, conheça os benefícios 
que essa versão proporciona e muito mais. 

O Claris FileMaker Server é um 
software de servidor rápido e 
confiável, usado para hospedar com 
segurança seus apps personalizados 
do FileMaker no local para que você 
possa compartilhar informações de 
qualquer dispositivo com a sua equipe, 
em tempo real. Além disso, você pode 
integrar seus apps aos sistemas 
existentes e a outras tecnologias. 
Tenha disponibilidade e confiabilidade 
24 horas por dia, 7 dias por semana, 
gerencie aplicativos remotamente e 
economize tempo automatizando 
tarefas administrativas.

https://www.claris.com/pt/filemaker/server/
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Por que trazer a versão para Linux de volta? 

Nesta publicação do blog, a Claris observa que a 
comunidade de desenvolvedores da Claris, os 
especialistas em TI e os administradores de servidores 
estavam solicitando cada vez mais uma versão para  
Linux. Por que? Em suma, por questões de custo. Com o 
código aberto, você não paga pelo licenciamento de um 
sistema operacional (OS, Operating System). Dessa forma, 
a sua implantação do FileMaker Server fica mais acessível,  
sem comprometer a estabilidade e o desempenho.  

Por que o Ubuntu? 

O Ubuntu é uma distribuição do Linux muito popular e suas 
versões LTS (Suporte a longo prazo) oferecem estabilidade 
e suporte prolongado que buscamos em implantações de 
servidor estáveis e seguras.

https://www.claris.com/blog/2020/claris-filemaker-server-now-on-linux
https://www.claris.com/blog/2020/claris-filemaker-server-now-on-linux


Qual implantação do FileMaker você deve usar?

Você pode escolher entre duas opções principais de 
implantação do FileMaker Server: 

1. Usar o FileMaker Cloud e deixar que a Claris cuide da
instalação e da manutenção do servidor.

-OU-

2. Usar a versão no local (on-prem) do FileMaker Server
e hospedar o servidor na sua rede ou no seu provedor de
computação em nuvem favorito. Nesse caso, a instalação
e a manutenção do servidor são suas responsabilidades.

O FileMaker Cloud já usa o Linux de forma oculta. Então, simplesmente a versão mais recente do 
FileMaker Server torna o Linux disponível também para a versão on-prem. 

Se você implantar o FileMaker Server on-prem ou na nuvem, será possível escolher uma das três 
opções de OS: macOS, Windows ou Linux. 

As duas versões on-prem do FileMaker Server — para Windows e macOS — apresentam 
funcionalidades equivalentes. Não há diferença de recursos entre o FileMaker Server no Windows 
e o macOS, além das variações óbvias do próprio OS.  

E claro que o FileMaker Cloud tem um conjunto de recursos significativamente diferente. 

A versão Linux do FileMaker Server inclui recursos do FileMaker Server on-prem e do FileMaker 
Cloud. 

Uma das principais diferenças da versão para Linux é que ela não é compatível com o antigo 
processador de hipertextos (PHP, Hypertext Processor) nem com as interfaces de programação  
de aplicativos (APIs, Application Programming Interfaces) em XML (Extensible Markup Language). 
Caso as suas publicações na web ainda dependam de um desses dois recursos, você precisará 
migrar para o FileMaker Data API antes de mudar para a nova versão.  

Outra consideração é que a versão para Linux não funciona com os serviços tradicionais de 
diretórios no local, como o Active Directory e o Open Directory. Além disso, a versão para Linux 
não é compatível com contas e grupos locais, criados no OS do servidor. Em vez disso, você obtém 
uma compatibilidade mais proeminente para os Serviços de Federação do Active Directory (AD FS, 
Active Directory Federation Services), que basicamente transformam o seu Active Directory em um 
fornecedor de identidade OAuth. A versão para Linux fornece a autenticação dos AD FS para ambos 
os usuários e também para o acesso ao Admin Console.  

Questionando qual opção de implantação escolher? O resumo a seguir apresenta as diferenças mais 
relevantes entre elas. Seja no local ou na nuvem, a acessibilidade é o principal benefício do Linux. 

O Claris FileMaker Cloud 
fornece um conjunto 
completo de ferramentas para 
criar apps personalizados e 
compartilhá-los na nuvem 
com as suas equipes. 

Saiba mais
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https://www.claris.com/pt/filemaker/server/
https://www.claris.com/pt/filemaker/cloud/
https://www.claris.com/pt/filemaker/server/
https://www.claris.com/pt/filemaker/cloud/
https://www.claris.com/pt/filemaker/cloud/
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API em XML e PHP x X X
Desativação dos aprimoramentos de desempenho x X X
FileMaker Data API x x x 

API do OData x x

API do xDBC x x x

Plug-ins no lado do servidor x x X
Agendamentos de scripts no lado do servidor x x x 

Agendamentos de backups personalizados x X
Regras de segurança obrigatórias (criptografia em REST, privilégios de arquivos) X X x

Fornecedores de identidade (IdPs, Identity Providers) OAuth integrados

          Azure AD x x x

          Google x x X
          Amazon x x X
          AD FS C x x

          Okta C C x

          ID Claris X X
IdPs OAuth personalizados (Ping, Auth0, OneLogin, KeyCloak) x x X
Autenticação no local

          AD/OD x X X
          Local x X X
Diversas máquinas secundárias do FileMaker WebDirect x x X

FileMaker Cloud

macOS & 
Windows Linux Linux

= como um provedor personalizado         

= exige uma etapa de autenticação especial  

= exige o FileMaker Admin API para criar os cronogramas

FileMaker Server

Compare os recursos.

x
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Três desmistificações sobre o Linux. 

O Linux é sempre mais rápido. 

Executar o Linux em um hardware mais antigo é sempre 
uma boa opção. 

Poderei manter o meu próprio desktop.
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De maneira equivocada, muitos desenvolvedores esperam que o Linux seja automaticamente mais rápido do que o 
Windows ou o MacOS (usando hardware equivalente, é claro). No entanto, fizemos um teste para desvendar esse mito. 

Na Soliant, testamos amplamente a versão beta do FileMaker fazendo comparações lado a lado, em diferentes tipos 
de hardware.  

Para contribuir com os nossos esforços, a Soliant criou uma ferramenta para comparar as diferentes versões do 
FileMaker Server e entender como as mudanças no OS e nas configurações de hardware afetam as operações do 
FileMaker.  

A ferramenta mencionada acima, denominada Punisher, está disponível no GitHub: https://github.com/
soliantconsulting/fm-punisher.  

O Punisher pode produzir um resultado que permite que você veja o tempo (em segundos) demorado para executar 
determinados scripts de teste usando o mesmo tipo de máquina (nesse caso, um AWS t3.large com cargas que variam 
entre 1, 5, 10 ou 20 sessões de PSoS simultâneas).  

Como os resultados indicam, algumas tarefas tem o desempenho equivalente no Windows e no Linux, algumas 
apresentando uma velocidade um pouco maior do que outras. Embora a maior parte da base de códigos do FileMaker 
Server não precise de plataforma, cada sistema operacional exige as próprias abordagens exclusivas. As versões do 
FileMaker Server para Windows e MacOS têm a vantagem de serem bastante maduras e já apresentarem muitas 
otimizações no decorrer das diversas versões.  

Até o momento, a conclusão é clara: não espere diferenças substanciais de velocidade entre a versão do 
FileMaker Server para Linux e a versão do FileMaker Server para Windows ou macOS. 

MITO 1: 
O Linux é sempre mais rápido. 

NOTA: barras menores significam um desempenho mais rápido.
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https://github.com/soliantconsulting/fm-punisher


Executar o Linux em um hardware que não é compatível com a versão mais recente do Windows ou macOS pode ser 
um atrativo em termos de economia de custos. No entanto, um hardware mais antigo apresenta um risco maior de falha 
e, evidentemente, não possui os aprimoramentos de tecnologia e desempenho de um hardware da geração atual. 

Portanto, embora você queira tentar estender a vida útil do seu hardware antigo fazendo a mudança para o Linux ou 
usando servidores recondicionados, essa abordagem poderá não fornecer os ganhos de desempenho de que a sua 
empresa precisa. O Linux em si não conseguirá suprir quaisquer deficiências existentes no hardware.

Os servidores Linux são executados melhor sem a instalação de IUs de desktop. A ausência de desktop representa 
menos pacotes para manter. Isso significa uma experiência mais robusta, um número menor de recursos necessários 
(memória, espaço em disco etc.) e uma segurança maior. 

O FileMaker Server suporta as versões de servidor e de desktop* do Ubuntu 20.04 LTS. E embora seja tentador 
instalar uma versão de desktop no seu servidor Linux para que seja mais fácil administrá-lo em curto prazo, nós 
acreditamos que aprender as ferramentas de linha de comando necessárias é relativamente fácil e será mais 
benéfico com o tempo. 

*Ubuntu Desktop é compatível com o FileMaker Server 19.5, mas não foi completamente testado.

MITO 3: 
Poderei manter o meu próprio desktop.

PARA DESENVOLVEDORES: 
Para demonstrar essa realidade, nós instalamos o FileMaker Server em um Mac Pro com uma 
versão anterior e 4 núcleos a 3.0 GHz. O nosso teste de velocidade mostrou que ele apresentou um 
desempenho muito menor do que um hardware recente em execução com velocidades de clock 
mais lentas (2,4 GHz).  

MITO 2: 
Executar o Linux em um hardware mais antigo é 
sempre uma boa opção.

NOTA: barras menores significam um desempenho mais rápido.
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Sobre a Soliant Consulting 
Soliant Consulting é uma empresa de serviços profissionais, especializada na criação de soluções 
corporativas personalizadas. Faz 15 anos que a equipe da Soliant ajuda a moldar os recursos e a 
tornar a vida corporativa de seus clientes mais fácil. O diferencial da Soliant é focar nos negócios 
dos clientes, e não só nos requisitos técnicos. A Soliant busca compreender os problemas dos 
clientes, descobrir como uma solução deve atender às metas de negócios e perceber como essas 
soluções podem ter um impacto positivo na organização dos clientes.

Sobre a Claris International Inc. 
A Claris International Inc. é uma Plataforma de Inovação no Ambiente de Trabalho que oferece um 
conjunto de serviços tanto para equipes pequenas como grandes, que estejam presas em uma 
rotina improdutiva da qual nem os apps prontos e nem os sistemas empresariais conseguem  
tirá-las. As ofertas de serviço da empresa, o Claris Connect e o Claris FileMaker, permitem que os 
solucionadores de problemas resolvam rapidamente uma ampla gama de problemas exclusivos, 
mesmo enquanto eles mudam. Os clientes podem optar por criar apps personalizados sozinhos ou 
com a ajuda da rede global da Claris, que conta com mais de 50 mil desenvolvedores certificados. 
O FileMaker está disponível em 11 idiomas e tem mais de 1 milhão de usuários ativos por 
assinatura. Claris International Inc. é uma subsidiária da Apple.

© 2022 Claris International Inc. Todos os direitos reservados. FileMaker, FileMaker Cloud, FileMaker Go e o logotipo da pasta 
de arquivos são marcas comerciais registradas da Claris International Inc., antiga FileMaker, Inc., nos EUA e em outros países. 
Claris, o logotipo da Claris e FileMaker WebDirect são marcas comerciais registradas da Claris International Inc., antiga 
FileMaker Inc. Todas as outras marcas comerciais registradas pertencem a seus respectivos proprietários. 

Pronto para a estratégia? 

Para iniciar a sua jornada, confira o Guia de instalação e 
solução de problemas do Linux publicado na Comunidade 
Claris. Você encontrará comandos úteis para dominar o 
novo sistema operacional, além de informações sobre 
instalação, orientações para solução de problemas e  
muito mais. 

Entre em contato com a Claris pelo número +1 800-725-2747, 
para falar com um especialista nos EUA, ou pelo número  
+1 408-727-8227, para falar com um especialista fora da
América do norte.

https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide
https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide
https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide
https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide



